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 2020פברואר    1.02מהדורה     מבע" כל הזכויות שמורות לחברת טלפייר גלאי אש וגז  2019 – 2020© 

 – 7-מ 1עמוד  – 

 מבוא 1

מגבר הספק( המאפשר את הגדלת ההספק למערכות   –בוסטר מגבר עזר )הינה  TFVB-80-יחידת ה
 ,  UL 864רישות .  כל התקני המערכת מבוקרים בהתאם לד TFVE-300-ו  TFVXכריזת חרום מדגמי 

 . NFPA 72-ו

)הפעלה   VOXומערכת   ; מטען מצברים ;חוספק כ ;50Wכוללת מגבר בהספק של TFVB-80 -יחידת ה
 באמצעות קול( אינטגרליים ומעגלי דיווח תקלה והפעלת היחידה. 

    70/100V-ל שרמקולים   יו וקב תומכת  TFVB-80-ה

הפרדת קו האודיו למקטעים     .כתובתיות  ת ניתן להשתמש ביחידה זו במערכות אזוריות ו/או במערכו
 . ה במערכות כתובתיותרי כריזומאפשרת מיתוג אזו  את אמינות הקו כנגד קצרים ונתקים ה מגביר

מבוצע באמצעות זוג חוטים בלבד המשמש   מגברי העזרובין מגבר העזר  שי לרא חיבור בין המגבר ה
להעברת אות השמע בקרת קווים ופיקוד.  בנוסף לבקרה המרכזית ניתן לקבל אות תקלה פרטי מכל  

 או   ADR-805Aת וגמכד  מכלול מבואבאמצעות ממסר תקלה מובנה אשר יכול להזין מגבר עזר 
ADR-705. 

 תאימות 2

 מגברים  2.1

 .TFVXוכל סדרת  TFVE-300תואם למגברי   TFVB-80-ה

 רמקולים  2.2

 שאושרה ע"י מכון התקנים. ו  ריי פלט  י" ע  םיק וושמהרמקולים מרשימת הרמקולים  

 אופני עבודה 3

 )אופציונאלי( לרכזת גילוי אש כתובתית  פרטיאו הפעלה תקלה  דיווח 3.1

  ADR-805Aאו  ADR-705מכלול מבוא מסוג   ניתן לחבר לממסרי מגבר העזר ת בחיבור לרכזת כתובתי
.  ציין את מיקום המגבר  1שרטוט  לדיווח על תקלה במגבר העזר.  חבר את מכלול המבוא כמצויין ב 

 בתאור מכלול המבוא ברכזת. 

 

i 
    שים לב    

ההתקן   כהתקן פיקוח.  הגדר את תאור ADR-705או  ADR-805A-הגדר את מכלול ה
 כמיקום מגבר העזר. 

 

Speakers Out Audio Input Adjust Audio Tr Al

30V 100V RL2 RL1

1V 30V 100V

TFVB-80

EoL

100V ו רמ ולים 

Prog

ADR-805A

JP1
JP2
JP3

SLC SLC IDC

מנות  JP2ה פד שמגשר 

מבוא אודיו

 ו הת שורת להת נים מהרכזת 

או הת    ודם

 

 לרכזת כתובתיתת לה חיבור דיווח  1  שרטוט
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 ת הכריזה ומערכ י מגברי עזר בשרשור למוצא מגבר 3.2

 TFVX םגדמ הזירכ תכרעמל רזע חיבור מגבר 3.2.1

06/2019

מערכת כריזה 

TFVXמדגם 

מגבר עזר

TFVB-80

מגבר עזר

TFVB-80

מו א הרמ ולים 

של מגבר הכריזה

מו א הרמ ולים 

TFVB-80של מגבר העזר 

מו א הרמ ולים 

TFVB-80של מגבר העזר 

                                 TFVB-80

(10K)

1 2 3

TFVB-80מבוא שמע של מגבר העזר  TFVB-80מבוא שמע של מגבר העזר 

1

2

3

.בה פ  שווה או  ט  לה פ  המ  ימאלי של המגבר המזי , TFVXלמגברי  70V ו רמ ולים ממו א מגבר כריזה 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

 

 ) כמאטי( מגברי עזר בשרשור למו א מגבר מערכת הכריזהחיבור  2  שרטוט

 TFVE-300 םגדמ הזירכ תכרעמל רזע חיבור מגבר 3.2.2

מגבר עזר

TFVB-80

מגבר עזר

TFVB-80

מו א הרמ ולים 

TFVB-80של מגבר העזר 

מו א הרמ ולים 

TFVB-80של מגבר העזר 

TFVB-80נגד  ו   ו הרמ ולים של מגבר העזר 

(10K)

2 3

TFVB-80מבוא שמע של מגבר העזר  TFVB-80מבוא שמע של מגבר העזר 

TFVB-AD2

06/2019

מערכת כריזה 

TFVE-300מדגם 

מו א הרמ ולים 

של מגבר הכריזה

1

הת    ו   ו של 

TFVE-300מגבר 
4 4

לדיווח על ת לה במגבר העזר ADR-705או  A805-ADRחובה לחבר מכלול מבוא 4

.בה פ  שווה או  ט  לה פ  המ  ימאלי של המגבר המזי , TFVE-300למגברי  100V ו רמ ולים ממו א מגבר כריזה 1

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 2

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 3

 

 ) כמאטי( בר מערכת הכריזהמגברי עזר בשרשור למו א מגחיבור  3  שרטוט
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 ADR-742כריזה אזורית באמצעות מכלול מיתוג רמקולים  רי עזר במגב 3.3

06/2019

1

2

3

בה פ  שווה או  ט  לה פ  המ  ימאלי .  TFVE-300למגברי  100V-ו TFVXלמגברי  70V ו רמ ולים ממו א מגבר כריזה 

.של המגבר המזי 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

מגבר עזר

TFVB-80
ADR-742 TFVB-AD1

מגבר עזר

TFVB-80
ADR-742 TFVB-AD1

מו א הרמ ולים 

TFVB-80של מגבר העזר 

(Dev)מו א הרמ ולים 

ADR-742-של ה

3

2

מערכת כריזה מדגם 

TFVX  אוTFVE-300

1

הת    ו   ו ממו א המגבר

או  TFVXבמגבר  10Kנגד )

(TFVE-300הת    ו   ו במגבר 

10K 

EOL

10K 

EOL

 

 ADR-742מגברי עזר בכריזה אזורית באמ עות מכלול מיתוג רמ ולים חיבור  4  שרטוט

 ( בכוכ ר וביח) מגברי עזר במקביל למוצא מגבר מערכת הכריזה 3.4

06/2019

מערכת כריזה מדגם 

TFVX  אוTFVE-300

1

TFVB-AD2

TFVB-AD2

3

2

1

2

3

בה פ  שווה או  ט  לה פ  המ  ימאלי .  TFVE-300למגברי  100V-ו TFVXלמגברי  70V ו רמ ולים ממו א מגבר כריזה 

.של המגבר המזי 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

.50W-ובה פ  כולל של עד ל 100Vרמ ולים .  TFVB-80 ו רמ ולים ממו א הרמ ולים של מגבר כריזת העזר 

הת    ו   ו ממו א המגבר

או  TFVXבמגבר  10Kנגד )

(TFVE-300הת    ו   ו במגבר 

מגבר עזר

TFVB-80

ממ ר 

ת לה

מגבר עזר

TFVB-80

ממ ר 

ת לה

ADR-805A

באותו החלל ובמרח  

מטר 10שאינו עולה על 

10K 

EOL

10K 

EOL

 

 מגברי עזר במ ביל למו א מגבר מערכת הכריזהחיבור  5  שרטוט
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 הת נה 4

! 
    הרהאז    

 המתח )רשת ו וללות( לפני חיבור או ניתו  כבלים לרכזת יש לנת  את כל מ ורות 

 מגבר העזר   הצבת 4.1

יש להתקין את מארז מגבר העזר במקום סגור.  יש למנוע חשיפה לתנאי חוץ למניעת מצבים של לחות  
 גבוהה או תנאי אבק וזיהום אוויר ממקורות חיצוניים. 

להתקנת הכבלים מהמגבר למגבר העזר  יציב כך שתהיה גישה נוחה קיר על    TFVB-80-יש להציב את ה
וממגבר העזר לרמקולים ולאנשי התחזוקה להפעלה שוטפת ובמקום בו ניתן יהיה לפקח ולראות בצורה  

 נוחה את נוריות החיווי. 

בגב המארז בחלקו העליון נמצאים שני חריצי החלקה להתקנת המארז לקיר.  בחלקו התחתון נמצא  
 יר לבורג לשם קיבוע המארז. חר

 להתקין את הרמקולים בהתאם להוראות יצרן הרמקולים.   יש

 

 חורי הרכבה בגב מארז המערכת 6  שרטוט

 חיבור מגבר העזר  4.2
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 TFVB-80 העזרמחברי מגבר  7  שרטוט

 ובדיקה הוראות הפעלה 4.3

 . 1לפי שרטוט  TFVB-80העזר במגבר  Audio inputמבוא   חבר את .1

 30Vאו  Speakers out 100Vלמוצא רמקולים  הקו   חבר את .2

 . אחרון הרמקול ל  10Kקו הן סוף התק חבר את .3

 . 1לדיווח תקלה/הפעלה לפי שרטוט   ADR-805Aכרטיס   חבר אתבמקרה הצורך  .4

 ומצברים למגבר.  230VACהרשת מתח  חבר את .5

 כריזה שאליה מחובר מגבר. המערכת את הפעל   .6

 במגבר.  עומ  יתר פועלים ולא נדלקת נורית רמקולים המחוברים למגבר הש  וקבד .7

 דולקות.  Batteryו  ACבדוק שרק נוריות   .8

 אספקת מתח רשת  4.4

  3 חלק 1220 החיווט החשמלי והחיבור לרשת החשמל לרבות מפסק הניתוק יעשו על פי הנחיות ת.י. 
 שבתוקף וכנדרש בחוק החשמל הישראלי ויבוצע על ידי מי שהוסמך לכך כחוק. 

אל מגבר העזר תיעשה בחיבור ישיר ממפסק חצי אוטומטי במעגל פרטי בלוח החשמל  הזנת מתח הרשת 
שמלי תיקני.  אם ישנו מחולל מתח לשעת חרום, המערכת תחובר באופן שתובטח  באמצעות צנרת וכבל ח

 גם הזנתה במקרה של הפסקת מתח ברשת החשמל. 

ר או בתעלה מופרדת.  יש להקפיד על מעבר  כניסת כבל החשמל תיעשה בכניסה נפרדת למגבר העז
מעבר )גרומת( או מעבר  הצנרת דרך פתח בגוף מגבר העזר או לחילופין הגנת המעבר על ידי גומיית 

או שווה ערך.  חיבור ההארקה יעשה ישירות אל    98012מספר  Legrand הכולל נעילה מכאנית כדוגמת 
 .( המסומן במגבר העזרGroundבורג ההארקה )

( יש להוסיף בסמוך למגבר העזר סימון לגבי המיקום הפיזי של המפסק  2014)  3חלק  1220 י ת.י.על פ
ן את מגבר העזר ואת מספר המעגל שממנו ניזון המפסק.  המפסק הראשי  האוטומטי למחצה המזי

המשמש לזינת המערכת מרשת החשמל יסומן אף הוא בסימון ברור ובר קיימא המציין כי מעגל זה  
 מערכת גילוי אש. מחובר ל

ם 
רי
בו
חי
ת 
 
ב
ד
מ

1
.0

2
  
 

0
8
/2

0
1
9

Audio Input כיוו  הגברה Tr Al30V 100V
RL2 RL1

Speakers Out

EoL

1V 30V 100V

ADR-805Aנגד  ו   ו ממכלול 

מנות  JP2ה פד שמגשר .  ADR-805Aבמכלול  IDCלמבוא 

בהתאם לשרטוטי החיבורים בחוברת  ADR-742במכלול  Deviceאו מחבר  ממו א מגבר

.ההוראות

TFVB-80

230Vac / 50 Hz / 550mA: מתח רשת
24Vdc (2 x 12V) / 7Ah: מתח  וללות

 100V / 200עומ  מ  ימאלי ל ו רמ ולים 

חיבור מתח א פ ה ראשי

יש לב ע חיבורים א  ור  על פי המ ויי  בשרטוט זה
כל החיבורים חייבים להיעשות כאשר היחידה 

מנות ת ממתח רשת ומ ברים

. VAC230יחידה זו פועלת במתח רשת  :זהירות
, י אנשים מורשים בלבד"כל טיפול ביחידה יעשה ע

ויבו ע א  ור  לאחר ניתו  מתח הרשת ומתח 
.המ ברים

XX.1מהדורה  TFVB-80ראה הוראות טכניות 

TFVB-80

0

פאזה

האר ה

נתי  מתח רשת

2A / 250V

EoL

אי  להרכיב מגשר

אופ יונאלי ADR-705או  A805-ADRהחיבור למבוא 

עומ  יתר

ב רה

.מובנה המתנת  בעת ת לה 10Kכולל נגד  AUDIOמבוא 

BATTERY

חיבור ל וללות גיבוי 
24Vdc (2 x 12V) / 7Ah

 מתח  יים לומרכ, ת י  פעולה במ ב משורטטים הממ רים מגעי

.ת לות או אזע ות וללא ו וללות רשת

. ת י במ ב NO -ו C בי  רחבמ ת לה ממ ר
*                  .

* * *

10K 2/1נגד  ו   ו  W

   ADR- 705או למבוא  
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 חיווי ואיתור ת לות 5

 נוריות  5.1

 

 משמעות החיווי  נורית

AC 

 נורית ירוקה 

 (. ACמתח הזנה )משמשת לחיווי נוכחות 

 במצב תקין  דולקת בקביעות  •

 בהעדר מתח רשת  כבויה •

BATTERY 

 נורית ירוקה 

 ת ולל וסמשמשת לחיווי נוכחות מתח  

 במצב תקין  דולקת בקביעות  •

 וללה חלשהכאשר הס מהבהבת  •

 כבוייה בתקלת סוללה או סוללות מנותקות  •

FAULT 

 נורית צהובה 

 ו. המחוברים אלי יםהתקנאו בכלשהיא במגבר העזר תקלה מצינת 

 כבויה במצב תקין  •

 בעת תקלה  דולקת  •

ACTIVE 

 נורית אדומה

 רגיל כבויה במצב   •

 . כריזהדולקת בזמן  •

AMPLIFIER OVERLOAD 

 נורית אדומה

 רגיל כבויה במצב   •

 יתר בקו הרמקולים   במצב עומסדולקת  •

Control Speakers 

 ורית צהובה נ

 דולקת קבוע כאשר קו הרמקולים תקין  •

 כבויה בתקלה בקו הרמקולים.  •

 

 תחזו ה 6

 . 11חלק  1220פי שמופיעות בת.י. הוראות תחזוקה בהתאם לדרישות התקן כבצע 

 נתונים טכניים 7

 מ"מ  90/   290/  370 ........................................... מידות )רוחב / גובה / עומק( 

 10°C – +60°C- .............................................. טווח טמפרטורות לפעולה 

 ללא עיבוי  93% – 10% ................................................................ לחות יחסית 

 230Vac +10% / -15%;   50 / 60 Hz .......................................................... ( ACמתח רשת )

 ACמאלית ממקור מתח רשת צריכת זרם מקסי
 40mA ................................................................. ברוגע 

 550mA .............................................................. בהפעלה 

 2.0A / 250Vac; Slow Blow; 5*20mm ...................................... נתיך מתח רשת )על גבי הספק( 
 השיהוי.   זמ  כולל וביםהנ  לנתונים  הזהה  חדש בנתי   הנתי   את  להחלי   יש

 ( AC רשת ומתח ) וללות  המתח מ ורות מכל  מנות ת הרכזת  כאשר  תבו ע  הנתי   החלפת

 יבולן סוללות וק
  12V)שתי סוללות  24Vהספק מסוגל לטעון זוג סוללות נטענות מסוג עופרת אטומה במתח כולל של 

 . AH 7בחיבור טורי( ובקיבול של עד  



  TFVB-80 
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 – 7-מ 7עמוד  – 

)גובה( ס"מ   19)עומק( על   7)רוחב( על  18סוללות בגודל של עד מסוגלות להכיל  TFVB-80רכזות 
 כל אחת. 

 צריכת זרם מקסימאלית מהסוללות 
 80mA ................................................................. ברוגע 

 2.5A .............................................................. בהפעלה 

  70/100Vםיל וק מר ו ק .................................................................. מבוא אודיו 

 מוצא רמקולים 
 30V / 50Wאו  100V / 50W ................................................................. הספק 

   KΩ / 1/2W 10 ........................................................... נגד סוף קו 
 2,800Hz – 800 .......................................................... תדר פעולה

 2 ...............................................................ים יבש ים מגע

 (RL1לדיווח תקלה )מגע יבש 
 בעת תקלה  מתנתק וסגור במצב רגיל   ............................................. תנאי הפעלת הממסר 

 24Vdc / 100mA ............................................... ים מקסימאלי כים ער

 (RL2)  דיווח פעולהמגע יבש ל 
 בעת כריזה פתוח במצב רגיל ונסגר ............................................. תנאי הפעלת הממסר 

 24Vdc / 100mA ............................................... ים מקסימאלי כים ער

 ליים ועשויים להשתנות ללא הודעה מו דמת כל הנתונים נומינא

 ת ינה 8

 הציוד עונה לתקינה הבאה: 

 1220מאושר לתקן ישראלי  •

 GOSTמאושר לתקן   •


